
 

Lomba Edisi November 2012 – UG   1 

 

Lomba Fotografi dan Blog Edisi November 2012 
 
Yuk kita  ikut lomba 10 kategori  lomba khusus bagi mahasiswa Universitas Gunadarma. Edisi November 
2012 kali ini diperuntukan hanya bagi mahasiswa Kelas 1 dan Kelas 2. Tersedia 100 pemenang, atau 10 
pemenang untuk setiap kategori. Kelompok pemenang dibedakan antara Kelas 1 dan Kelas 2.  Berikut 
kategori lombanya.  
 
1. Lomba fotografi di Blog Komunitas Fotografi [http://fotografi.blog.gunadarma.ac.id]   
2. Menulis di  Wartawarga  [http://wartawarga.gunadarma.ac.id ] 
3. Menulis di Blog Komunitas Arsitektur [http://arsitektur.blog.gunadarma.ac.id]  
4. Menulis di Blog Komunitas Linux  [http://linux.blog.gunadarma.ac.id]  
5. Menulis di Blog Komunitas Banking  [http://banking.blog.gunadarma.ac.id]   
6. Menulis di Blog Komunitas Ekonomi Syariah [http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id]  
7. Menulis di Blog Komunitas Robotika  [http://robotika.blog.gunadarma.ac.id]  
8. Menulis di Blog Komunitas Pasar Modal [http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id]   
9. Menulis di Blog Komunitas Asuransi [http://asuransi.blog.gunadarma.ac.id]  
10. Menulis di Blog Komunitas Perpajakan  [http://tax.blog.gunadarma.ac.id]   
 
Menulis atau membuat postingan di blog nomor 1 sampai 8 dapat diakses melalui studentsite. 
sedangkan blog nomor 9 dan 10 harus mendaftar terlebih dahulu ke panitia lomba untuk mendapatkan 
akun di kedua blog tersebut. 
 
Tema dan tatacara lomba selengkapnya dapat dilihat file yang bisa dilihat di bawah ini: 
 
 
 

TEMA LOMBA FOTO DAN BLOG EDISI 2012 
 
Lomba edisi November ini khusus bagi mahasiswa Kelas 1 dan 2 program Diploma dan Sarjana di 
Universitas Gunadarma. Berikut persyaratan dan criteria umum serta tema dan tatacara mengikuti 
lomba untuk 10 (sepuluh) kategori lomba. 
 

Persyaratan dan Kriteria Umum 
 

1. Peserta lomba adalah mahasiswa Universitas Gunadarma Kelas 1 dan Kelas 2 untuk jenjang 
pendidikan Diploma dan Sarjana.   

2. Peserta wajib mempunyai blog pribadi yang digunakan untuk mata kuliah Softskill dan pada blog 
tersebut sudah mencantumkan link atau tautan ke domain internet yang dikelola Universitas 
Gunadarma, misalnya Situs Utama (http://www.gunadarma.ac.id), BAAK 
(http://baak.gunadarma.ac.id), Studentsite (http://studentsite.gunadarma.ac.id, dan lain-lain 

3. Foto atau karya tulisan adalah karya orisinal peserta lomba yang TIDAK PERNAH dipublikasikan 
di media atau blog lain, termasuk di blog pribadi mahasiswa untuk mata kuliah softskill. 

4. Tulisan tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku (Plagiat, Pornografi, SARA, 
dan regulasi terkait lainnya).  

5. Lomba edisi  November berakhir pada tanggal 30 November 2012. 

http://fotografi.blog.gunadarma.ac.id/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/
http://arsitektur.blog.gunadarma.ac.id/
http://linux.blog.gunadarma.ac.id/
http://banking.blog.gunadarma.ac.id/
http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/
http://robotika.blog.gunadarma.ac.id/
http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/
http://asuransi.blog.gunadarma.ac.id/
http://tax.blog.gunadarma.ac.id/
http://www.gunadarma.ac.id/
http://baak.gunadarma.ac.id/
http://studentsite.gunadarma.ac.id/
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6. Kriteria lomba mencakup daya tarik foto atau tulisan, kesesuaian dengan tema, teknik penulisan 
atau teknik fotografi, gaya bahasa, dan kebermanfaatan. Keputusan dewan Juri tidak bisa 
diganggu gugat.  

 

Tema dan Tatacara Lomba untuk Setiap Kategori 
 

[1] Lomba Fotografi 
 
Judul bebas namun foto harus sesuai dengan salah satu tema sentral yaitu (1) Seputar moda 
transportasi publik atau (2) Daya Tarik Ruang Publik. Foto tentang transportasi publik bisa berupa  sosok, 
kejadian, suasana, dan obyek seputar moda transportasi publik, missal angkutan, TransJakarta, Ojek, 
Kereta/Commuter Line, Bajaj, dll. Foto tentang ruang publiik bisa berupa obyek dan suasana ruang 
publik, misalnya taman kota, kalur hijau, pedestrian/trotoar, jalan raya, fasilitas umum, dll. Foto harus 
dilengkapi dengan deskripsi atau uraian tentang foto, waktu dan tempat pengmabilan foto, atau uarian 
teknis terkait lainnya. 
 
 
Tatacara: 

a. Silakan Anda login ke studentsite di http://studentsite.gunadarma.ac.id 
b. Pilih menu “Blog Komunitas Fotografi” pada menu  layanan studentsite di sebelah kanan atas 

 

 
 

c. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 
“Lomba November 2012”, dengan tag: ruang publik dan transportasi publik 

d. Anda tidak perlu mencantumkan nama atau identitas anda dalam tulisan karena sistem 
studentsite sudah secara otomatis mengetahui peserta lombanya.. 

http://studentsite.gunadarma.ac.id/
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e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 
“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  
 

 

[2] Lomba Menulis di  Wartawarga 
 
Judul tulisan bebas sesuai isi tulisan dengan tema mengenai  gaya dan laga sepakbola. Materi tulisan 
mengenai ulasan atau review hasil pertandingan  Sepak Bola Nasional atau Internasional. Tulisan 
mengenai opini atau pendapat tentang persepakbolaan nasional atau internasional, misalnya mengenai 
tokoh sepakbola, bisnis sepak bola, fair play, stadion, supporter, klub sepakbola atau informasi lain 
terkait persepakbolaan.  
 
Tatacara Lomba 
 

a. Silakan Anda login ke studentsite di http://studentsite.gunadarma.ac.id 
b. Pilih menu “Wartawarga” pada menu  layanan studentsite di sebelah kanan atas 

 

 
 

c. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 
“Lomba November 2012”, dengan tag: sepakbola nasional dan liga mancanegara 

d. Anda tidak perlu mencantumkan nama atau identitas anda dalam tulisan karena sistem 
studentsite sudah secara otomatis mengetahui peserta lombanya.. 

e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 
“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  
 

 

http://xxxxxxx.wordpress.com/
http://studentsite.gunadarma.ac.id/
http://xxxxxxx.wordpress.com/
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[3] Lomba Menulis di Blog Komunitas Arsitektur 
 
Judul bebas namun mengacu ke tema sentral  yaitu mengenai arsitektur tradisional, misal : rumah adat, 
situs budaya atau sejarah.  Atau bisa juga mengenai masa depan arsitektur tradisonal atau peran 
generasi muda dalam melestarikan arsitektur tradisonal. Jenis Jenis tulisan dapat berupa opini atau 
reportase yang bisa  dilengkapi dengan foto atau gambar.  
 
Tatacara Lomba 
 

a. Silakan Anda login ke studentsite di http://studentsite.gunadarma.ac.id 
b. Pilih menu “Blog Komunitas Arsitektur” pada menu  layanan studentsite di sebelah kanan atas 

 

 
 

c. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 
“Lomba November 2012”, dengan tag: arsitektur tradisonal indonesia 

d. Anda tidak perlu mencantumkan nama atau identitas anda dalam tulisan karena system 
studentsite sudah secara otomatis mengetahui peserta lombanya.. 

e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 
“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  

 
 

[4] Lomba Menulis di Blog Komunitas Linux 
 
Judul tulisan bebas namun mengacu ke tema pokok yaitu tentang asyiknya menggunakan Open Source. 
Materi tulisan bisa berupa review software opensource. Trik dan tips menggunakan opensources, 
pengamalam unik menggunakan opensources. Kelebihan menggunakan opensources, dll. 

http://studentsite.gunadarma.ac.id/
http://xxxxxxx.wordpress.com/
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Tatacara Lomba 
 

a. Silakan Anda login ke studentsite di http://studentsite.gunadarma.ac.id 
b. Pilih menu “Blog Komunitas Linux” pada menu  layanan studentsite di sebelah kanan atas 

 

 
 

c. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 
“Lomba November 2012”, dengan tag: Indonesia go opensource 

d. Anda tidak perlu mencantumkan nama atau identitas anda dalam tulisan karena sistem 
studentsite sudah secara otomatis mengetahui peserta lombanya.. 

e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 
“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  

 
 

[5] Lomba Menulis di Blog Komunitas Perbankan 
 
Judul tulisan bebas  namun mencerminkan isimya yang mengacu ke tema sentral yaitu peran perbankan  
dalam memobilisasi dana masyarakat diantaranya berupa produk tabungan. Isi Tulisan mengenai 
pengalaman atau cerita unik ketika berinteraksi dengan Bank. Untuk menghindari tuntutan hukum, 
tulisan  TIDAK BOLEH menuliskan NAMA atau IDENTITAS BANK tersebut. 
 
Tatacara Lomba 
 

a. Silakan Anda login ke studentsite di http://studentsite.gunadarma.ac.id 
b. Pilih menu “Blog Komunitas Perbankan” pada menu  layanan studentsite di sebelah kanan atas 

http://studentsite.gunadarma.ac.id/
http://xxxxxxx.wordpress.com/
http://studentsite.gunadarma.ac.id/
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c. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 
“Lomba November 2012”, dengan tag: produk dan jasa perbankan 

d. Anda tidak perlu mencantumkan nama atau identitas anda dalam tulisan karena sistem 
studentsite sudah secara otomatis mengetahui peserta lombanya.. 

e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 
“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  

 
 
 

[6] Lomba Menulis di Blog Komunitas Ekonomi Syariah 
 
Judul tulisan bebas namun tetap isinya sesuai tema sentral yaitu peran ekonomi syariah dalam 
perekonomian nasional. Tulisan berupa pemikiran atau pendapat tentang ekonomi syariah, misalnya 
perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi liberal, perkembangan lembaga keuangan syariah di 
Indonesia, tingkat pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, atau membahas produk-produk 
keuangan syariah. 
 
Tatacara Lomba 
 

a. Silakan Anda login ke studentsite di http://studentsite.gunadarma.ac.id 
b. Pilih menu “Blog Komunitas Ekonomi Syariah” pada menu  layanan studentsite di sebelah kanan 

atas 
 

http://xxxxxxx.wordpress.com/
http://studentsite.gunadarma.ac.id/
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c. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 
“Lomba November 2012”, dengan tag: ekonomi syariah versus ekonomi liberal 

d. Anda tidak perlu mencantumkan nama atau identitas anda dalam tulisan karena sistem 
studentsite sudah secara otomatis mengetahui peserta lombanya.. 

e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 
“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  

 
 

[7] Lomba Menulis di Blog Komunitas Robotika 
 
Judul tulisan bebas namun  isinya mengacu ke tema sentral yaitu tentang peran dan dampak robot 
dalam kehidupan manusia. Jenis tulisan bisa berupa opini atau hasil pemikiran,  misalnya  tentang masa 
depan robot,  perkembangan dan penerapan robot di Indonesia, mengenal prinsip dan berbagai jenis 
robot, atau aspek relevan lainnya. 
  
Tatacara Lomba 
 

a. Silakan Anda login ke studentsite di http://studentsite.gunadarma.ac.id 
b. Pilih menu “Blog Komunitas Robotika” pada menu  layanan studentsite di sebelah kanan atas 

 

http://xxxxxxx.wordpress.com/
http://studentsite.gunadarma.ac.id/
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c. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 
“Lomba November 2012”, dengan tag: robot dan manusia 

d. Anda tidak perlu mencantumkan nama atau identitas anda dalam tulisan karena sistem 
studentsite sudah secara otomatis mengetahui peserta lombanya.. 

e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 
“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  

 
 

[8] Lomba Menulis di Blog Komunitas Pasar Modal 
 
Judul tulisan bebas namun tetap mengacu ke tema sentral yaitu Mengenal Pasar Modal. Materi 
tulisanya bisa berupa opini atau pemikiran tentang pasar modal, misalnya perkembangan pasar modal di 
Indonesia, mengenal insrtumen pasar modal, bermain aman dengan saham, analisis fundamental dan 
teknikal, proses jual beli saham di Bursa Efek Indonesia, dan materi lainnya yang berhubungan dengan 
pasar modal. 
 
Tatacara Lomba 
 

a. Silakan Anda login ke studentsite di http://studentsite.gunadarma.ac.id  
b. Pilih menu “Blog Komunitas Pasar Modal” pada menu  layanan studentsite di sebelah kanan atas 

 

http://xxxxxxx.wordpress.com/
http://studentsite.gunadarma.ac.id/
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c. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 
“Lomba November 2012”, dengan tag: pasar modal indonesia 

d. Anda tidak perlu mencantumkan nama atau identitas anda dalam tulisan karena sistem 
studentsite sudah secara otomatis mengetahui peserta lombanya.. 

e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 
“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  

 
 

[9] Lomba Menulis di Blog Komunitas Asuransi 
 
 
Judul tulisan bebas dengan isi sesuai dengan tema sentral yaitu mengenai seberapa pentingkah asuransi 
bagi masa depan mahasiswa. Tulisan berupa opini tentang peran asuransi, misalnya asuransi dan 
kehidupan mahasiswa, mengenal produk-produk asuransi, peran asuransi dalam perekonomian, tips 
memilih produk asuransi, dan berbagai tulisan lainnya tang relevan dengan perasuransian. 
 
Tatacara Lomba 
 

a. Silakan Anda  mengirimkan email ke mediacenter@gunadarma.ac.id untuk mendapatkan akun 
ke Blog Komunitas Asuransi. Subyek emailnya: “Pendaftaran Akun Blog Asuransi” dengan isi 
email mencantumkan nama, npm, kelas, dan alamat blog pribadi.  

b. Setelah verifikasi data pendaftar, Penitia akan mengirimkan nama akun dan password melalui 
email. 

c. Silakan masuk ke Blog Komunitas Asuransi di http://insurance.blog.gunadarma.ac.id   
 

http://xxxxxxx.wordpress.com/
mailto:mediacenter@gunadarma.ac.id
http://insurance.blog.gunadarma.ac.id/
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d. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 
“Lomba November 2012”, dengan tag: peran asuransi bagi mahasiswa 

e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 
“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  

 
 

[10] Lomba Menulis di Blog Komunitas Perpajakan 

 
Judul tulisan bebas namun mengacu ke tema  sentral yaitu tanggapan pajak dan pembangunan nasional.  
Tulisan berupa pendapat atau komentar terhadap pertauran perpajak, komentar terhadap slogan 
Pemerintah “Orang Bijak Taat Pajak”, mengenal berbagai jenis pajak, pengalaman mengurus pajak, 
peran pajak dalam perekonomian, pembahasan peraturan pajak, dan materi lainnya yang relevan. 
 
Tatacara Lomba 
 

a. Silakan Anda  mengirimkan email ke mediacenter@gunadarma.ac.id untuk mendapatkan akun 
ke Blog Komunitas Asuransi. Subyek emailnya: “Pendaftaran Akun Blog Pajak” dengan isi email 
mencantumkan nama, npm, kelas, dan alamat blog pribadi.  

b. Setelah verifikasi data pendaftar, Penitia akan mengirimkan nama akun dan password melalui 
email. 

c. Silakan masuk ke Blog Komunitas Pajak di http://tax.blog.gunadarma.ac.id   
d. Setelah masuk ke dashboard blog, silakan buat postingan dengan  memilih kategori tulisan: 

“Lomba November 2012”, dengan tag: orang bijak taat pajak 
e. Cantumkan tautan ke blog pribadi anda di bagian paling bawah tulisan Anda, misalnya: 

“Blog Pribadi: http://xxxxxxx.wordpress.com”.  
 
 
 
 

http://xxxxxxx.wordpress.com/
mailto:mediacenter@gunadarma.ac.id
http://tax.blog.gunadarma.ac.id/
http://xxxxxxx.wordpress.com/

